
כולנו מכירים את 'שמשון הגיבור', שנקרא בשם זה מפני כוחו העצום שאליו זכה. אומר המדרש שכה היה חזק 
 .()ילקוט שמעוניהגין בכחו על כל ישראל"  שמשון שנדמה, כביכול, לקב"ה: "מה הקב"ה מגין על כל העולם אף שמשון

כה חזק היה שמשון, עד שאומר רב אשי במדרש, שלקח שמשון שני הרים גדולים שהיו באותה תקופה, שנקראו 
 .כח אדיר ביותר – בשם צרעה ואשתאול, עקרן ממקומן וטחנן זה בזה

 ות ראשו. אומנם לאחר מפני מה זכה שמשון לכח זה? בזכות ששמר על נזירותו ולא גילח את שער
 שגילחה אשתו את שערות ראשו, איבד הוא את כוחו הרב והוא הובל ע"י פלישתים בביזיון כשבוי 

 כל גדולי הפלישתים. רבת משתתפים, לבית גדול בו עשו מסיבה
 שמשון שרצה כל חייו לנקום בפלישתים ולהורגם, ראה זו כהזדמנות נדירה להשיב להם את גמולם, אך מה יעשה

, ומיד כשאמר זאת זכה "זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה"ותש כוחו. לכן, פנה הוא אל בורא עולם והתחנן: 
 באורח נס לכח גדול והרס את הבית ומת יחד עם הפלישיתם.

 כיצד שכנע שמשון את הקב"ה שיעשה  לו נס שכזה ויתן לו כח כה רב שוב? שואל המדרש: 
 ן המזכה את האדם מהו משפט הזהב שהשתמש בו שמשו

 לקבלת דברים מעל הטבע מהקב"ה?
 שנה  22"אמר שמשון לקב"ה: זכור לי עונה המדרש ואומר: 

 ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל 
 )ילקוט שמעוני רמז עא(. ממקום למקום!"

 רח, והזכות של אדם שלא משתמש ביהודי אחר ולא גורם לו ט
 דם יכולת לזכות בניסים מעל הטבע!.היא הזכות המעוררת לא

 .כמה חשוב שלא להטריח יהודי ולא להשתמש בו
 מסופר על ר' אברהם גיניחובסקי זצ"ל שהיה נזהר מאד שלא 
 להטריח אחרים, ואף אם היה חייב וצריך להשתמש באחרים, 

 היה אומר כמה הוא מצטער מכך ולא נוח לו בזה.
א: "היה זה ביום תענית אסתר. התלוותי אל הרב לנסיעה באוטובוס סיפר הרב דב מלר שליט"א את המעשה הב

שעשה את דרכו לירושלים. הרב עלה לאוטובוס כשכולו מותש לחלוטין מפני שלא ישן בלילה הקודם,  204קו 
 ואף מפני הצום. עלה ר' אברהם לאוטובוס והנה כולו מלא על גדותיו. 

מקום פנוי. שאל הרב האם את הבחור האם יכול הוא לשבת לפתע ראה ר' אברהם בחור שהתיישב ולידו היה 
לידו, אך הבחור הצטער ואמר שהוא שומר את המקום לחברו שיעלה בתחנה הבאה. "מצוין! כל הכבוד שאתה 

 דואג לחברך", השיב לו ר' אברהם בשמחה ובהערכה.  
ם שישב לצד בנו הקטן, ומיד המשיך ר' אברהם ללכת בין המושבים לחפש מקום אחר, והנה לפתע ראה אותו אד

פנה הוא אל הרב ואמר: "בבקשה כבוד הרב, ישב הרב לידי, ואני הושיב את בני הקטן על ברכיי". אך ר' אברהם 
אני לא אגרום שבגללי יהודי יטרח ויצטער במשהו. עד שנעמד ר' אברהם ליד הדלת  –לא הסכים בשום אופן 

 מיד ענה להם בודו כמה מהיושבים באיזור והציעו לו את מקומם.האחורית, כשכולו חלש ועייף. לפתע, קמו לכ
 'אגן הסהר'ר' אברהם: "איני רוצה לשבת, תרחמו עליי, הרי אם אשב ארדם מיד, כעת שאני עומד יכול אני ללמוד!". 

 אדם זקן, תשוש ועייף לאחר לילה שלם ללא שינה, מוכן לעמוד כל הנסיעה רק לא להטריח יהודי אחר בגללו!

שנה שמשלתי על ישראל, לא השתמשתי ולא  22"תושיע אותי ושלח לי נס בעבור שכל מר שמשון לקב"ה: א
 ולכן זכה לנס שכזה. הטרחתי יהודי אחד, אף על פי שיכולתי לעשות זאת מכח תפקידי".

יח בכך כי מלמדים אותנו חז"ל לא להתחשב רק ב'אני' שלי: מה נוח לי ומה טוב לי, אלא לבדוק האם אינני מטר

 זוהי זכות גדולה מאד בשמיים!.יהודי אחר? האם לא נגרם מאמץ מיוחד ליהודי אחר בגלל רצוני?... 
, אל תטריח אחרים, נכון שזו טרחה קטנה, אך המלח או את הבקבוקאם יכול אתה בעצמך לקום ולקחת את 

 ת ה' בזכות כך!.אדם המגלה רגישות ועדינות לזולת בפרטים הכי קטנים, זוכה לניסים גדולים מא
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לרפואה פרנסה 

: הרב עובדיה והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

מנשה  שמעון בן בכריה.

ואורה אחיאל. מ"א מיכאל 

מרים בת  וציפורה אחיאל.

גליה. אבישי דוד בן ברכה, 

 ברכה בת דורה דבורה. 

יעקב בן צילה בת ברכה. 

 משה חיים בן מרים, לינדה.

עילום שם יעקב בן מלכה. 

הילה, לאה  לביאת המשיח,

ומרים בנות ליאורה לריסה. 

ליאורה לריסה בת זבו 

זוליחו. רחל, יעל ופנינה 

 בנות אירנה איסטט.

שולמית בת חתון, ברוך בן 

 .גוריגה 

 .יהודה בן נעמי: חז"ב

 

רפאל בן   – לזיווג הגון

יעקב ויהודה בני מרים, 

מלכה, יהודה צבי בן 

, חנה אנה בת רעיה רהדבו

דורין בת  .ורותם בת גאולה

 שרה, דורון בת שרה.

 

שלום  -זרע בר קיימא

, שרון בן מלכה, בן יונה

 פרידה בת עמליה.

 

הרב  -נשמת-לעילוי

מ"ס  ,יעקב חי בן מרגלית

מלכה בת , צדוק בן נור

אסתר, תמרה בת מזל. מזל 

בת דוד ובת שבע. יריב בן 

גאולה. אברהם בן אלה. 

יהו בן יצחק. רות בת ישע

נוסרת יצחק בן עליזה. 

יוסף בן אנגלינה. אפרים בן 

רחל. ר' יצחק בן טופחה, ר' 

שמעון בן סאסי סופיה, 

גבריאל בן סמינה. אסתר 

בת עישה, שלום בן תמו, 

דוד בן אסתר, רחל בת 

קלמי. אליהו מאיר בן סימי 

איפרגן, עובדיה כהני. 

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 טית בת מרים.זוהרה טימס

רחמים  שמעון בן זוהרה.

, יל בן טובהיא בן צ'חלה.

איריס בת מלכה ועמרם בן 

, שרה , דוד בן זינתאיזה

 .שמואל בן טובה לאה

ניורה בת רחל, סלימה ס

ניסים בן ויקטוריה, זהבה 

 בת פני ויחיא בן סעדיה.

 אילנה בת סלטנת,
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 בתי מלוןשולחן בישיבה ב

יש להיזהר ולהזהיר את אותם הנוסעים  (1
בחופשים לבתי מלון וסופי שבוע, שלא ישבו 

שולחן אחד, מפני שתי משפחות שונות על 
שיכולים להגיע על ידי כך לקלות ראש, 

 ולעוון הסתכלות, ולהרהורי עבירה.
אבל אם כל משפחה יושבת בשולחן בפני 

, ובלבד שיזהרו שלא יש להקל בזהעצמו, 

 ***   .להסתכל אנה ואנה
 שירת נשים בסביבת גברים

 "ערוה -קול באשה קבעו חכמים כי " (2
להביא לידי  לויכ השהאשקול , )ברכת כד(

כאשר מגיע אורח  ,. לפיכךעבירה הרהור
להתארח בשבת אצל זוג אנשים, יש לאשה 

להיזהר שלא לשיר ולשאר בנות הבית 
בשעה ששרים "שלום עליכם"  בקול רם

וזמירות שבת, אף אם כולם שרים ביחד, 
באיסור  מפני שמכשילות את האורח

 שמיעת קול זמר של אשה.

*** 
אוטובוס מאורגן, ביוצאות לטיול הבנות  (3

 יש להן להיזהר שלא לשיר שירים בקול רם 

 , מפני שמכשילות אותוכשיש נהג באוטובוס
 
  
 
 
 
אבל דבר שאינו עשוי לאיסור, כגון פמוטות  

של כסף, או תמונה יקרה, מותר לטלטלם 
בשבת, אף על פי שזהירים עליהם מאד 

 שלא לקלקלם

*** 
 סעודות בשבת 3חיוב אכילת 

, סעודות בשבת 3אדם לאכול  חייב (3
שר חיוב שיעור האכילה בכל סעודה הוא  כא

 גרם. 45כלומר,  לפחות כביצה פת,
וצריך להקפיד לאכול כ'זית' פת בשיעור 

גרם  72של 'אכילת פרס', כלומר, שיאכל 
 דקות, כדי להתחייב בברכת 2.4-לחם ב

 
 

 הרשום בהם שמות הרחובות,
 

קליעתה.  ולא להתיר]כדי לעשות צמות[, 
את השערות לקלוע בשבת  אסורוכן 

בהנחת סיכות מיוחדות הגורמות שהשערות 
 יהיו מגולגלות כמו בקבוקים קטנים. 

 לקבץ את השערות המפוזרות  מותראבל 
 
 

גומי או  ולתקנן ביד, או לקשרן בסרט
 בקשת וכדומה

 
 

 בשמיעת קול זמר של אשה, ואין לומר
 .(זצ"ל הגרש"ז אוירבך)שהנהג טרוד במלאכתו 

 ישליט"א שודעת הגאון ר' חיים קנייבסקי ש
 .2מגיל כבר  לאסור לשמוע קול אשה 

*** 

 האם מותר לגננת לשיר לילדי הגן?
באר שאסור לאשה לשיר שנת ע"פא (4

במקום שגברים יכולים לשמוע את קולה, 
לגננת לשיר שירים לילדים  מותרבכל זאת 

כשנמצא בחצר מנקה גוי, או שיש שם 
שכנים גויים, מפני שכל האיסור לשיר בפני 
גברים חל רק באופן שיהודים שומעים את 

 .קולה, ולא כשגויים שומעים אותה

*** 

 ישיבה באוטובוס מאורגן
קים כאשר מארגנים טיול לקברות צדי (5

יש ליחד אוטובוס נפרד לגברים וכדומה, 
, כדי לשמור על גדרי ואוטובוס לנשים

הצניעות. ואם אין באפשרותם לעשות כן, 
יש ליחד את החלק האחורי של האוטובוס 

לנשים, ואת החלק הקדמי לגברים, כדי לא 
 .לגרום מכשול לנוסעים

 ('ואין למו מכשול' / הרב אברהם ישראל שליט"א מהספר)

 
 

 ?עד מתי מותר לאכול עוגות בשבת
, בצהריים האוכל עוגות ועוגיות בשבת (5

להמשיך לאכול עד רשאי  – ושקעה החמה
 קיעה(ש)כרבע שעה אחר ה סוף זמן בין השמשות

 , עד ההבדלה.אסור אך לאחר צאת הכוכבים

 
 
 

 , שיש לו על מה שיסמוך.
 
 
 

 .ם לא תקראנה בשבתשהנשי נכון להחמיר
 
 
 
 כתבות אלה. 

*** 
 ?להתבשם בשבתהאם מותר 

על גבי  )כבושם( ריח טוב תלת אסור (6
וכדו', משום מוליד ריח, ובגד מטפחת 

]שהמוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה 
 מלאכה חדשה בשבת[. 

לזלף ריח טוב על הפנים והידים,  מותראך 
גם  ומותרשאין דין מוליד ריח בבשר האדם, 

 לזלף ריח טוב על שערות הראש או הזקן.

  *** כין סודה בשבת?האם מותר לה ***

ידי -סודה בשבת על-מי לעשות מותר( 7
סודה "או  "סיפולקוס"הכלי המיוחד לכך 

 " ובלבד שיעשה זאת לצורך שבת.סטרים

 

 

 

 

מב"ם נותן הוראות והדרכות הררבנו בשבת שעברה למדנו ש
 .ושלבעל וכן הדרכות שונות לאשה, כל אחד לפי צורכי נפ

על הבעל להרבות  ,מגופו", כתב הרמב"ם, לכן יותר"מכבדה 
הן בפעילות יזומה של דברי שבח אמיתיים בפניה  :בכבוד רעייתו

על מעלותיה ומעשיה, הן בזהירות והימנעות מכל דבר הפוגע 
 בכבודה, והן ברכישת לבוש ותכשיטים לפי כבודה ומעמדה. 

ואם יש לו ממון, "וכפי שכותב עוד הרמב"ם שם בהדרכתו לגבר: 

 . "מרבה בטובתה כפי ממונו
 "אוקירו  [ הורונו רבותינו:בב"מ נט] תלמודוב

 ייקרו כלומר, , לנשייכו כי היכי דתתעתרו"
 וכבדו את נשותיכם, כדי שתתעשרו.

  בכבוד אדם זהיר"לעולם יהא  :אמרוועוד 
 אשתו. שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של 

 ּוְלַאְבָרם" :שנאמר ,אשתו עבורהאדם אלא ב
ֲעבּוָרּה".  ֵהיִטיב ּבַ

 אשה השמחה ומאושרת משום כלומר, 

 שבעלה מייקר ומכבד אותה, היא היא שער 
 .הכניסה לברכה ולשפע הכלכלי של הבית

ולהיפך, להיפך ח"ו. ובכלל, אשה שבעלה מכבדה לפי צורך 
טבעה, דומה היא לפרח מטופח שמשקיעים בו כראוי, והוא פורח 

 "בעל" הפרח. ,יח הגדול הואורענן ומלא חיים, כאשר המרו
נדרשת האשה שתעשה כל ש , אומר הרמב"םלעומת זאת

מעשיה על פיו, ויהיה בעיניה כמו שר או מלך. מהלכת בתאוות 
שהרי הוא קיבל כלים נפשיים  ,לבו, ומרחקת כל מה שישנא

המתאימים למי שמופקד על מלחמת הקיום וההגנה של הבית. 
 יוצרים לקן המשפחתי,כלים חיוביים אלה החשובים ונדרשים 

 

  

 !מכל הצרות והאסונות היוושעלסגולות 
לימוד " :אמר הרבי הקדוש מאפטא זצ"ל (1  

'חובת הלבבות'  המובא בספר טחון'יב'שער הב
 בכוחו – הפירוש 'לב טוב'( וטוב ללומדו מתוך)

להציל את הלומד מכל הצרות שבעולם 
   ולהביא עליו שפע של ישועות".

אם " :זצ"ל מאפטא 'כתב ה'אוהב ישראל( 2
תשמעו לעצתי, תשבו בבתי כנסיות ובבתי 

 מדרשות ללמוד תורה ולגדל את בניכם לתורה, 
שנאמר עליה: 'חרות על הלוחות', אל תקרי 

נצלו מכל הצרות שת'חרות' אלא 'חירות', 
 , ואם לא תשמעו והרעות שהראו לי מן השמיים

 

 
עותדות לבוא על בחיי מהצרות המקצתי  –לי 

 .('תורה'ערך  ,)'אוהב ישראל' "' ישראל'שונאי
ת אדם המברך ברכ" :עטרת זקנים''כותב ה (3

)ולא בע"פ(, בדקדוק ובכוונה  הכתבתוך מ המזון
 מעצמו צרות רבות ואסונות ל"ע".מסלק  –

לכן אין מופיעה בברכת המזון האות 'ף', ללמדך 
 שכל המברך בכוונה לא שולט בו אף וחימה.

 י צמחר"השולחן ערוך האריז"ל' ממומובא ב' (4
שמונה עשרה לתיבות  כשמגיע בתפילת" :זצ"ל

  יכוון שמצפה לישועת  ,כל היום''לישועתך קיוינו 
 "ויש בזה תועלת שנתון בהם,  ה' מכל הצרות  
 גדולה ונפלאה, והוא מסוגל מאד".   
בחלונות ובפתחי הבתים, ויאמר: "הריני עושה  

 .בזה מעקה של ברזל להישמר"
ין נשמעין אמרו חז"ל בתלמוד: "כל בית שא (5

אש אוכלתו", כלומר,  –בו דברי תורה בלילה 
 ע"י שעוסקים בתורה בבית בלילה, מונעים את 

 אש  המחלוקת והמריבה מהבית.  
 
 
 
 
 וכ"ש מאש ממש. 

 מחלוקות
 
 
 
ראיתי בכתבי יד המהרח"ו קבלה שהמאריך  

ב'ברוך ה' המבורך לעולם ועד' בערבית של 
 מוצאי שבת  

 ה ושמירה לכל השבוע".מושך על עצמו הצלח  
 
 
 
השרוי בצער או דאגה מהעתיד יאמר דמוצ"ש  

 פסוקים 
 מפרק קיט' בתהילים הפתחים בשמו".    
 

 
לקרוא את פרשיות השבוע שניים מקרא ואחד 

 מאריכים לו ימיו ושנותיו". –תרגום 
מבואר  )תענית פ"ד, ה"ב( בתלמוד הירשלמי (5

בירו שאדם המקפיד להקדים ולומר 'שלום' לח
יזכה לאריכות  –עוד לפני שהם מספיקים לומר לו

 ימים, וזו הסיבה שר' חנינא האריך ימים.

 

 

 

 
אצלו בטבעו בהכרח את הצורך הנפשי להיות הסמכות הקובעת. 

היא שיודעת שאין שום השפלה או זלזול במעמדה כ אשה חכמה

 מנווטת ומנהלת את ענייני הבית על פיו ומרחקת כל מה שישנא.
יודגש כי אין כאן ציווי לבעל שיתנהג בבית כאילו הוא שר או מלך, 

 אלא שהיא תעניק לו את תחושת הסמכות.
והרי המציאות מוכיחה תוצאה מדהימה מפליאה ונפלאה מהנהגה 

 על מוותר כאילו הוא מלך בביתו, -בעל שמקבל יחס כזה  זו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רה בבית, הרי בדברים החשובים לה בניגוד לרצונה. וכשזו האוי
דבר שגם הוא חלק  -החשובים לו, מתגמשת היא בייתר קלות 

עת, אלא נשים דעתן קלה.  מטבעה, שדעתה אינה כבידה ומקּוּבָ
גמישות הן ומוכנות לשנות את דעתן למען הבעל האוהב, לשמחו 

ובלבד שהבעל לא יגרום במעשיו לרעייתו להתנהג ולרצותו. 
 .ההיפך מטבעה

אדרבה, אם  טועה, –בן זוג המושך את המושכות בבית לכיוונו 
 תכבד את בן זוגך, הוא יחזיר לך ויכבד אותך פי כמה וכמה!.

 

"התפקיד", ובכל נושא שרעייתו מעלה 

בפניו הוא משיב לה עשי כרצונך, או לכל 
הפחות שואל הוא אותה לדעתה וברוב 

 .!המקרים "מחליט" כרצונה
ובכל מקרה, אף פעם אינו פועל להיפך 

 מדבריה ללא הסכמתה ברוח טובה.
הופכים למאושרים  זוג שחי כך, הרי שניהם

עלי אדמות. היא מאושרת משום שמעצם 
טבעה אינה זקוקה לתחושת הסמכות 

ומאידך הבעל אשר מקבל  הקובעת בבית,
 מעמד זה מרעייתו, אינו פועל בנושאים

 
 
החשובים לה בניגוד לרצונה. וכשזו האוירה  

 בבית, הרי בדברים החשובים לו,
 
 
 
 
 



להוריו. האם דיברה באייפון עם התלווה 
 4-הסבתא במשך הנסיעה, בעוד שבנה בן ה
החל לצעוק עליה לעיני הסובבים: "תגידי 

וק כבר, כמה היא תלסבתא הזאת שתש
וק כבר, אני לא יכול לשמוע תמדברת, שתש

 מיד ". האמא נלחצה וסיימה...אותה, די די
בחיוך של  התמלאהילד שאת השיחה, ואז 

ניצחון, חטף מידה את האייפון והחל לשחק 
 ולשוטט עמו במחוזות שרק הוא מכיר. 

ממה אני צריך להזדעזע מיד חשבתי לעצמי: 

יותר: מהטיפשות של ההורים שמחזיקים את 
המכשיר הזה או אולי מכך שהם לוקחים 

 מסור חשמלי רוחני שחותך בשניות הכל?...
ד שלנו בסכנת הכחדה? והאם רק דור העתי

ומה עם אלפי הגברים המגיעים בכל יום 
 לביתם ושוקעים באייפון, בעוד שנשותיהם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תמהות שבורות והמשתוקקות למעט יחס, 
 ולא מדבר עמה?מדוע הוא לא מתייחס אליה 

בכל דקה בהפסקת העבודה, באמצע חתונה, 
המכשיר הזה קושר גם  –ברכב ובדרך לעבודה 

ומנתק אותו מהמציאות...  וותיקהדור האת 
אנשים מתהלכים כמו אחר היפנוט, שוקעים 

בתוך אין סוף תמונות ודברי תועבה, בעוד הם 
ל האדמה ומזניחים עים את זמנם היקר רפשו

 יהם לבית ולמשפחה!....את חיוב
"פגשתי ביהודי נשוי, בוגר ישיבות, המכהן 

מספר ", כיום בתפקיד בכיר בחברת מחשבים
ששוחח עימי ", הרב צביאלי בן צור שליט"א

וביקש ממני להעביר בהרצאותיי את המסר 

"האינטרנט גרם לי נזק בלתי הפיך הבא: 
 –לחיי הנישואין. תספר את זה לכולם 

האינטרנט הרס לי את הזוגיות. תאמר להם 
 נפלת!". –אפשרויות, אלא: נכנסת  2שאין 

רבים מסתובבים ברחובות, בוהים במסך 
 ליות המטונף ומזניחים את חיי האמת!.האש

 
 
 האמיתיים. 
 

   

מהפיכה גדולה מתחוללת בעולם בימים 
אלו ממש. העולם עובר שינוי ונכנס 

מעולם.  יהבו הוא לא ה ,למצב מסוכן

 מהי אותה מהפיכה מסוכנת ואיומה?
לא, לא מדובר באטום או במלחמה, 

אלא בדבר השואב אנשים ומנתק אותם 
מהעולם כליל, כלא היו, ואף ממש 

ר את חייהם של ברגעים אלו הוא גומ
  ...אנשים רבים. מסתקרנים? כבר תבינו
לפני שנים בודדות, בשעות הצהריים 

הקטנות, היינו רואים את הילדים 
והנערים יורדים לגינה ולחצר המשחקים 

ומשתובבים להם במשחקי תופסת 
 ומחבואים, צוהלים ומאושרים.

כיום, ישנו נתון מזעזע: רוב הגינות 
תשאל היום  והחצרות ריקים מילדים.

ילד כבן שמונה: 'אתה רוצה לשחק 
שאין לו ומיד תקבל תשובה 'תופסת'?', 

זמן בשביל זה וזה לא מעניין אותו. 
מדוע? כי יש לו דבר אחר, מעין סם 
ממכר, המנתק אותו מחיי הילדות 

 iphone -מכשיר ה –הבריאים והוא 
 )'אייפון'( הנורא. 

עובדות בשטח מראות שרוב ילדי 

ום מהופנטים ושקועים במסך ישראל כי
בבית הספר,  במשך רוב שעות היום.

 בהפסקות, בבית ואף לפני השינה. 
מדוע נמשך כל כך הילד למסך הזה, 

תשובה:  יותר מכל משחק אחר?
הפיתויים, התמונות והאתרים המסוכנים 

 . קרןהפותחים לילד עולם חדש ומס
ואם רק תנסה להפריע לו בזמן הבהייה 

יד ל'קיתון של רותחין'. במסך, תזכה מ
ומה הוא לומד שם, באייפון? דרך ארץ? 

מידות? זה לא הזמן להתבדח! הוא 
מחובר לכל המקומות האפלים 

שבעולם: ביפן, באמריקה, ובכל ארצות 
 הם.לומד את מעשיהם וצופה ב –ערב 

אז מה עתיד לצאת מילד שכזה? האם 
אדם חינוכי, בעל טוב ואבא מוצלח?... 

 ..יה מדומיינים.בואו ולא נה
ם דברים חינוכיים אייפון גוודאי, יש ב

ומחכימים, אך האם תסכימו לשלוח את 
ילדיכם לבית ספר שבו מסתובבים גם 

 אריות ודובים?...

מספר הרב צביאלי בן צור שליט"א: 
"סיפר לי אדם שנסע באוטובוס וראה 

 בעל חזות חרדית אשרעם  4ילד בן 
 
 
 
 

 !אין להם –את העולם הזה 
 הם שקועים בפנטזיות מדומיינות...

 אך מה עם העולם הבא שלהם?
 הרי הגאון, מרן ר' חיים קנייבסקי שליט"א

"מה התבטא באופן חריף ואמר: 

הם  –שמחזיקים את הכלי הטרף הזה 
גורמים לאבדון של עם ישראל, אשר כלי 

 זה הוא בגדר של 'יהרג ואל יעבור'"!!!.
זיר על האדם לדעת שכל זמן שהוא מח'

מכשיר זה, הוא עובר על כל האיסורים 
ולא  שבתורה, ומוטב לו לאדם למות

 , פסק נחרצות מרן. להחזיק מכשיר זה'
 , סיים."צריך להוציא את זה מהבית"

ומה שפוסק גדול הדור, זהו הפסק שיוצא 
 מפיו של הקב"ה, בכבודו ובעצמו.

כה חמור מכשיר זה, שר' חיים קנייבסקי 
  ואמר: איש עסקיםשאלת שליט"א פסק ל

 . "!, יש לשורפואסור אפילו למוכרו לגוי"
העיתונאי, אברי גלעד, העיד בתוכניתו 
'המילה האחרונה', ברדיו 'גלי צה"ל':  

'שמעתי את פסיקת הגר"ח קנייבסקי, ואני 
מזדהה עם כך, אך לא אוכל לצערי ליישם 

זאת כי אני מכור לגמרי. התודעה שלי 
 כשיר הזה.שבויה בידי הברזל של המ

 '. אך לו היה הכח בידי, הייתי שורפו הרגע
בימים אלו ממש שוברים עשרות נערים 

ונערות את מכשיריהם הטרפים, לאור 
פסיקת גדולי הדור, וזוכים הם להתברך 
 מפי הגר"ח קנייבסקי, בעבור מעשיהם.

"אדם השובר את האייפון בדורנו, ראוי 

 קבעו חכמי דורנו.  ,לברך כמו צדיק"
הוא הדבר המביא )ל"ע( את כל  "זה

פסק  לבית", חולאים והצרותה ,האסונות
 הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א.

ד'., חרדי תושב בני ברק, חש שהאייפון 
 לו את החיים. סהר

בטקס חגיגי שערך עם בני משפחתו, הוא 
נשא לקח את האייפון שלו ושל רעייתו, 

תפילת 'לשם יחוד', זעק 'ובערת הרע 
 ושבר את האייפונים עם פטיש. מקרבך'

את החיים.  יהאייפון הרס לש רגשתי"ה
מכשיר. בכל ל רץקם בבוקר וישר ייתי ה

 מחובר, מנותק מהמציאות. ייתימקום ה

אך כעת, לאחר ששמעתי לגדולי ישראל, 
 אני מרגיש סיפוק. אני מרגיש אדם אחר!".
העולם בסכנת הכחדה של האייפון. אם גם 

 הזמן להציל את  זה, אתה נושא מכשיר זה
 .אל תהסס חייך בעולם הזה ובעולם הבא!
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בית המשפט  "ילמצב לא נעים והוא זומן ע

לדין גורלי ביותר על חלק מנכסיו העצומים: 
 הון עתק מנכסיו או לא.הוא  דהאם יפסי

היתה זו תקופת החורף הקרה. המשפט נקבע 
ליום שישי הקצר, אך ר' אברהם שחשש 

חזור בזמן לשבת בביתו שמא לא יספיק ל
מהמשפט, שלח את חתנו, הרב אליהו בריסק 

 שליט"א, שייצג אותו בבית המשפט.
מאד באותו יום ומתוח ר' אברהם היה מוטרד 

שישי, סכומי כסף אדירים שזכה להם במשך 
 השנים, עמדו על כף המאזניים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

במשך אותו יום שישי, התקשר ר' אברהם 
ב אליהו בריסק שליט"א, לבית חתנו, הר

כמה וכמה פעמים, כדי לברר האם חזר חתנו 
 מהמשפט ומה היו התוצאות הגורליות. 

ור' אליהו  התארכו,בבית המשפט, הדיונים 
בריסק שליט"א חזר לביתו קרוב לכניסת 

 השבת, ולא הספיק להתקשר לחותנו. 
כשלר' אברהם אינו יודע מה השבת נכנסה, 

 ו הרבים.פסק בית הדין על נכסי
כמידי שבת, עשה ר' אליהו בריסק, את דרכו 

 בשבת קודש.אל בית חמיו כדי לסעוד עמו 
ר' אליהו ידע שבדרך כלל, מקפיד מאד חמיו 

, בדברי מסחרכל השבת שלא לדבר כלל 
אך היה בטוח שהפעם, במקרה גורלי כזה, 

בוודאי ירצה חמיו לדעת לפחות רק מהי 
גלויה,  תוצאת המשפט, וגם אם לא בצורה

 וודאי יבקש הוא לדעת ברמז, מה נפסק.
 
 
. 
 
 
 

 מאד את תחום 
 

השירה והניגון. היא היתה מתמלאת אושר 

 

  

תוצאת המשפט, וגם אם לא בצורה גלויה, 
 וודאי יבקש הוא לדעת ברמז, מה נפסק.

הוא נכנס לבית חמיו, ר' אברהם, שקיבלו 
לא  –בספר יפות ובשמחה, אך משום מה 

הזכיר חמיו, ולו בחצי מילה את כל עניין 
  .המשפט, ואף לא התעניין בתוצאותיו כלל

הם התיישבו לסעוד, ור' אברהם פתח 
בשמחה בדברי תורה מפרשת השבוע 

ובחידושי הלכה, והכל בשמחה ובשלווה, 
כאילו אינו יודע כלל מהמשפט על נכסיו. 

 היתה גם סעודה שניה ושלישית. ךכ
"זה היה ממש מדהים", מספר ר'' אליהו 

בריסק שליט"א, "המשפט הזה היה כה גורלי 
פשר היה להאמין איזו בחייו של חמי, שאי א

מסירות נפש היתה לו בכך, שאפילו לא רמז 
על רצונו לדעת מהעניין במשך כל סעודות 

השבת. ולא רק שלא שאל, גם צער ועצבות 
לא היתה ניכרת על פניו, אלא אדרבה, הוא 

 היה צוהל ושמח ועוסק בדברי תורה".
והנה, מיד לאחר שיצאה השבת אירע הדבר 

עים ספורים לאחר צאת המפעים ביותר... רג
השבת, השתנו פניו של חמי באופן חד, והוא 

"נו?!? אז מה היו ושאל:  ולחץנכנס למתח 

 תוצאות המשפט!!!....".
כולם ראו כיצד ר' אברהם לא שכח כלל 

מהעניין, אלא כבוד קדושת השבת מדאגה 
 ודיבורי חול, הם שעמדו בראש מעייניו. 

תיו, ר' אברהם התגבר כל השבת על רצונו
 כדי לא לחלל את קדושת השבת.

כעת אנו מבינים היטב הבטחת רבותינו 

"עשירין שבשאר במסכת שבת )קיז(: 
ארצות, בזכות מה זוכים לעושר כה רב?", 

 ומשיבים רבותינו בצורה חד משמעית:
 !"."בשביל שמכבדין את השבת

אדם הנזהר מדיבורי חול בשבת, ואף 
ממחשבת דאגה וצער המטרידה אותו 

זוכה  –שבת, מפני קדושתה של השבת ב
שעושים לו נס ומסדרים לו את ענייניו, 

אומר החיד"א הקדוש, ואף מובטח לו 
 שיתעשר בזכות כך!. זהו סוד הא)ע(ושר!

 
 

 
 והאושר 
 
 
  
 
 
 
 

ליל שבת קודש. לאחר סיום תפילת 
ערבית. כולם עושים את דרכם לביתם 

בבגדי השבת המהודרים ובדרכם הם קצת 
משוחחים: "נו איציק, איך בעבודה? איך 

 המזגן החדש? הזמנת כבר נופש?"...
 , לא?... מוכר לנו קצת

באו חכמינו ז"ל ודרשו את הפסוק המדבר 
ות דרכיך "וכבדתו מעשעל כבוד השבת: 

שלא "ודבר דבר", ואמרו:  ממצוא חפצך
  ."יהא דבורך של שבת כדבורך של חול

וכתב השל"ה הקדוש שבקושי התירו חז"ל 
 לומר 'שלום' בשבת, מפאת קדושת היום.
אומנם, אומרים רבותינו בגמרא שדיבור  

אסור אך הרהור בעסקיו  –חול בשבת 
 מותר. –ובדברי החולין 

ומבטיח הבטחה  אך, בא החיד"א הקדוש
גדולה לאלו שישמרו על עצמם אף 

"ובענינו  ממחשבת חולין בשבת ואומר:
ראינו בני אדם שהגיעתם צרה עד לקראת 

וביום שבת עצמו הסיחו דעתם  השבת,
מצרתם ושמחו בשמחת השבת כראוי 

ולא הכניסו עצב ודאגה בליבם על צרתם  
זכו שאבלם נהפך עליהם לששון  -

 מתוק מדבש ו' !".פלאונושעו מצרתם בנס ו

אומר הרב יעקב לוגאסי שליט"א: "הרי 
לנו הבטחה מפורשת מהחיד"א הקדוש, 
שאם האדם נקלע לצרה כל שהיא טרם 

השבת, והוא מסיח את דעתו ממנה ביום 
משמים מושיעים אותו מאותה  –השבת 

 ".צרה בזכות זה שכיבד את השבת
 וכל שכן שנזהר מדיבורי חול האסורים!.

יצחק זילברשטיין, בספרו  סיפר הרב
דברים', מעשה  – החדש 'ברכי נפשי
דם הנזהר מדיבורי חול א מדהים על מעלת

בשבת קודש: "לפני מספר שנים חי לו 
שבארה"ב, גביר אדיר  'יורק –ניו 'ב

ומפורסם ואף תלמיד חכם, הלא הוא ר' 
אברהם באדאנסקי ז"ל, מעשירי העיר 

 יורק.  -'ויליאמסבורג', שבניו 
 ד הימים, נקלע ר' אברהם באדאנסקיבאח

 
 
למצב לא נעים והוא זומן על ידי בית  

המשפט לדין גורלי ביותר על חלק מנכסיו 
העצומים: האם יפסיק הוא חלק גדול 

 מנכסי העתק שלו או לא.
 
 
 
 
 

משפחת  :ה ופרנסההצלח ה,העלון מוקדש לרפוא
פייג , אנה בת סופיה,  קורוטה , משפחת מאירוב,

, מרים יוסף חיים בן תמר שמחה בת חלימה ברכה,
 יאל ומזל בת נור.אורה ומנשה אח בת גאולה.

 גילה בת אורה, .רחלה בת שרה חיה: זיווג הגון
 . סיגלית בת מזל זרע של בר קיימא:

 .יחיא  צדוק בןאוריאל בן מזל,  :ילוי נשמתלע
  
 

 .222-387-22חשבון בנק דואר 
 
 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 


